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العالم

المقابلة

أوجالن ،وهو «الرئيس المشترك» في
جميل بايك ،الرجل الثاني في «حزب العمال الكردستاني» بعد ّ
عبدالله ّ
«منظومة المجتمع الكردستاني ( .»)KCKوهذه المنظومة تمثل مظلة تتضمن الجناحين السياسي والعسكري
«باقي أجزاء كردستان» .بايك المؤمن بالحل السلمي لصراع
لـ«العمال» ومجموعة
األحزاب المحسوبة عليه في ً
ّ
ّ
حزبه مع الدولة التركية ،يرى أن األخيرة ال تترك حاليًا مجاال للوساطة ،وهي مصرة على كسب نقاط في الحرب
الداخلية .سوريًا ،يؤمن القيادي الرفيع بحق األكراد في نيل حقوقهم المشروعة
لمصلحة معاركها السياسية
ّ
ضمن سوريا الموحدة ،كما يعتبر أن أنقرة مسؤولة عن تعميق الحرب في سوريا عبر دعمها التنظيمات االرهابية

جميل بايك

ديمقراطية حرة ضمن الوحدة السورية
• سيصل األكراد إلى حياة
ُّ
2014
• قرار الحرب ضد «حزب العمال» اتخذ عام ً
• الموقف الحالي للدولة التركية ال يترك مجاال للوساطة

¶ ّأي ت ـطــورات تـتــوقـعــون بـعــد تـجــدد هـجـمــات الجيش
الـتــركــي عـلــى مــواقــع ح ــزب ال ـع ـمــال؟ ومل ــاذا ب ــدأت تركيا
الحرب بهذا الشكل املفاجئ؟
ـ ـ يـمـكــن تـقـيـيــم ه ــذه ال ـح ــرب ع ـلــى أن ـه ــا ج ــدي ــدة،
ل ـكــن ق ـ ــرار ال ـح ــرب ات ـخ ــذت ــه ال ــدول ــة ال ـتــرك ـيــة في
اجتماع لهيئة األمن القومي بتاريخ  30تشرين
األول م ــن عـ ــام  ،2014ش ـ ــارك ف ـيــه م ـم ـث ـلــون عــن
االس ـت ـخ ـبــارات وهـيـئــة األرك ـ ــان الـتــركـيــة .وكــانــت
ال ـل ـق ــاءات م ــع قــائــد ح ــزب ال ـع ـمــال الـكــردسـتــانــي،
عبدالله أوج ــان ،مستمرة في تلك الفترة ،ولكن
غياب سياسة تركية لحل القضية الـكــرديــة كان
يدفع (باملسؤولني األتــراك) إلى املماطلة باتخاذ
ال ـخ ـطــوات املـطـلــوبــة .وق ـيــام الـشـعــب ال ـك ــردي في
شمال كردستان« ،كردستان تركيا» ،باالحتجاج
على هجمات «داعش» في كوباني ،أوصل الدولة
التركية إلــى اقتناع بتعاظم الـقــوة الجماهيرية
للحركة التحررية الكردستانية ،وبضرورة إعالن
الحرب من أجل إضعاف هذه الحركة .وعلى هذا
األس ـ ــاس ،ات ـخــذ امل ـس ــؤول ــون األت ـ ــراك قـ ــرار الـبــدء
بالحرب حينها ،وكان موقفهم السياسي واضحًا
في تلك الفترة ،وقاموا بنتيجته بإيقاف اللقاءات
مــع أوجـ ــان مـنــذ  5نـيـســان  .2015إن التضييق
الذي َ
يمارس منذ ستة أشهر على أوجالن ،ومنعه
مــن ل ـقــاء مــوفــديــن عــن حــزبــه فــي تــركـيــا ،يــؤكــدان
املــوقــف التركي بشكل واض ــح ،علمًا بــأن أوجــان
عمل أقـصــى املستطاع مــن أجــل ســام دائــم وحل
ديمقراطي للمسألة الكردية.
وكـ ــان م ـتــوق ـعــا ،ف ــي ح ــال ن ـجــاح ح ــزب «ال ـعــدالــة
والتنمية» فــي الحصول على نسبة أص ــوات في
االنتخابات التشريعية املاضية تتيح له تشكيل
ّ
الحكومة ،أن تكون الخطوة األولــى له شــن حرب

تقرير

عـنـيـفــة ض ــد ال ـح ــرك ــة ال ـت ـحــرري ــة ال ـكــردس ـتــان ـيــة.
ل ـكــن ال ـح ــزب ل ـقــي هــزي ـمــة ك ـب ـيــرة ف ــي انـتـخــابــات
 7حـ ــزيـ ــران ،وك ــان ــت نـقـمـتــه ك ـب ـيــرة ع ـلــى «ح ــزب
الشعوب الديمقراطي» ،أكثر االحزاب الكردية في
تركيا ن ـفــوذًا ،وال ــذي يـ ّـدعــي «الـعــدالــة والتنمية»
أن ــه مــرتـبــط بـحــزب الـعـمــال الـكــردسـتــانــي ،ويــرى
أنــه املسؤول عن هزيمته في االنتخابات .ومنذ
ال ـب ــداي ــة ،ل ــم يـقـبــل «ال ـع ــدال ــة والـتـنـمـيــة» بنتائج
االن ـت ـخــابــات ،وصـ ّـعــد الـتــوتــر عـبــر الـهـجــوم على
حـ ــزب ال ـش ـع ــوب ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ،ولـ ــم ي ـع ـمــل على
ـط ال ـفــرصــة
تـشـكـيــل ح ـكــومــة ائ ـت ــاف ـي ــة ،ولـ ــم ي ـع ـ ِ
ل ــأح ــزاب األخـ ــرى لـتـقــوم بـتـشـكـيـلـهــا .وم ــن أجــل
كسب التأييد وإضفاء املشروعية على حكومته
الـحــالـيــة ،ق ــام «ال ـعــدالــة والـتـنـمـيــة» بتفعيل قــرار
اجتماع هيئة األمن القومي في  30تشرين األول
ّ
في عام  ،2014وشن الهجوم على حركتنا.
¶ إلى أي مدى سيصل اشتباككم مع الجيش التركي؟
ـ إن نتائج هــذه الحرب مرتبطة بسياسة الدولة
ال ـتــرك ـيــة ،ألن ـنــا ن ـقــوم بـمـمــارســة ال ــدف ــاع ال ــذات ــي.
ّ
يصعد الجيش
منذ  24تموز املاضي حتى اآلن،
التركي هجماته وغــاراتــه على شعبنا وقواتنا،
وفــي املـقــابــل ،استهدفت قواتنا الـقــوات الخاصة
لـلـشــرطــة ال ـتــرك ـيــة ال ـت ــي ت ـق ــوم ب ـه ــذه الـهـجـمــات.
ويمكن القول إن طلب الدولة التركية من األكــراد
تــرك الـســاح واالسـتـســام يعني أن هــذه الحرب
سـتـتـصــاعــد أك ـث ــر ،ألن ـنــا ال يـمـكــن أن نـقـبــل بــأمــر
ك ـهــذا ،عـلـمــا ب ــأن قــواتـنــا لــم تـسـتـخــدم حـتــى اآلن
سوى ُعشر قوتها ،وإذا ما قامت الدولة التركية
بــالـهـجــوم عـلــى املــدنـيــن األك ـ ــراد ،ف ــإن إط ــار هــذه
ال ـحــرب لــن يقتصر عـلــى كــردس ـتــان فـحـســب ،بل

رأي بايك أن موقف
تركيا هو من أسباب
المشاكل بين «العمال
الكردستاني» و حزب
«الديموقراطي
الكردستاني».
وأضاف أن عالقة
«الديمقراطي
الكردستاني» مع تركيا
جيدة ،ونضالنا ضد تركيا
ينعكس بالطبع على
عالقاتنا بهم ،وامتناع
الحزب الديمقراطي
عن التنديد بهجمات
تركيا لم يكن موقفًا
صحيحًا.

سيتوسع في تركيا أيضًاَ.
¶ ألــن ي ــؤدي تعميق الـحــرب فــي هــذه الـفـتــرة إلــى زيــادة
الــااسـتـقــرار ،ســواء فــي ســوريــا وال ـعــراق ،أو فــي منطقة
الشرق األوسط؟
ـ ـ ـ ـ م ـ ــن ش ـ ـ ــأن ح ـ ــل الـ ـقـ ـضـ ـي ــة الـ ـ ـك ـ ــردي ـ ــة ب ــالـ ـط ــرق
الــدي ـم ـقــراط ـيــة أن ي ـكــون ذا تــأث ـيــر إي ـجــابــي على
حــل القضايا املــوجــودة ّ فــي املنطقة ،وكــان هناك
إمكانية لتحقيق ذلك .إننا أكدنا أكثر من مرة أن
حكومة حزب العدالة والتنمية تضع بسياساتها
هذه تركيا في معمعة الحرب الجارية في املنطقة.
الــدولــة التركية فــي طليعة املـســؤولــن عــن تعمق
األزمــة في سوريا وانسداد أفق الحل فيها ،فهي
قــدمــت ال ــدع ــم ل ـكــل م ــن داعـ ــش وج ـب ـهــة ال ـن ـصــرة،
وقامت عن طريقهما بتصعيد ممارسة السياسة
بالحرب في الشرق األوسط ،وكان هدفها التأثير
في الوضع السياسي في سوريا ،وأن تتحول إلى
قوة مهيمنة في املنطقة.
مـمــا ال شــك فـيــه أن ال ـحــرب الـجــاريــة بيننا وبــن
ً
تركيا ّ
تقوي من أرضية الحرب في املنطقة ،بدال
من ترجيح سياسة الحل الديمقراطي.
¶ في ظل تجدد الحرب ،ما مستقبل مشروع السالم بني
األكراد واألتراك الذي دعا اليه أوجالن قبل عامني؟
إلطالق النار في
ـ قامت حركتنا بإعالن أول وقف
ّ
آذار من عــام  ،1993ومنذ ذلــك الوقت نفذنا وقفًا
إلط ــاق ال ـن ــار  9مـ ــرات ،وأدت ه ــذه ال ـف ـتــرات إلــى
خلق أرضية للحل الديمقراطي في تركيا .لدينا
أمــل وطـمــوح كبيران مــن هــذه الناحية ،والـحــرب
والـ ـس ــام مــرت ـب ـطــان ب ـس ـيــاســة ال ـق ــائ ــد أوج ـ ــان،
وبـ ــالـ ــدور ال ـ ــذي سـيـلـعـبــه ف ــي مــرح ـلــة الـ ـح ــل .إن
تمكني أوج ــان مــن الـتـفــاوض فــي ظــروف أفضل،
حيث يستطيع عقد اللقاءات والنقاش وإصــدار
ّ
سيطور إمكانية
ال ـقــرارات لألشخاص املعنيني،
الحل الديمقراطي.
¶ هل تقوم جهات بدور الوساطة من أجل وقف الحرب
في هذه الفترة؟

إسرائيل تستغل العملية وتهاجم السلطة :أبو مازن

يسرع العدو في ّ
تقمص
دور الضحية على اعتبار
أن ّرد فعل الفلسطينيين
على اعتداءاته هو الفعل
باألساس .ودفع جيشه
أمس بأربع كتائب إضافية
لمالحقة المنفذين
يحيى دبوق
اس ـ ـت ـ ـغ ـ ـلـ ــت إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل عـ ـمـ ـلـ ـي ــة ق ـت ــل
املستوطنني في الضفة املحتلة ،لتحول
نفسها مــن جــاد إلــى ضحية ،فربطت
ب ــن م ــا س ـ ّـم ـت ــه «تـ ـح ــري ــض» الـسـلـطــة
الفلسطينية وخطاب رئيسها محمود
عباس في األمم املتحدة ،وتردي الوضع
األمـنــي فــي الـقــدس والـضـفــة ،وذل ــك في

م ـح ــاول ــة لـلـتـعـمـيــة ع ـل ــى اع ـت ــداءات ـه ــا
املـتــواصـلــة عـلــى الفلسطينيني وعلى
امل ـس ـجــد األقـ ـص ــى ،ال ـ ــذي كـ ــان الـسـبــب
امل ـبــاشــر للعملية ال ـتــي ج ــرت أول من
أم ــس ،وغـيــرهــا مــن العمليات املرتقبة
ضد العدو.
وفـ ـيـ ـم ــا ب ـ ــدا أن ـ ــه «ب ـ ـ ـ ـ ـ ــازار» ل ـل ـم ــواق ــف
امل ـس ـت ـن ـكــرة وت ـنــافــس ح ــول م ــن يـكــون
أكثر تطرفًا ضــد الفلسطينيني ،تبارز
أمـ ـ ـ ــس امل ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــون اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــون
فـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ــاق ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات ع ـن ـص ــري ــة
واملـ ـط ــالـ ـب ــة ب ـ ـ ــإج ـ ـ ــراءات ع ـق ــاب ـي ــة ضــد
الـفـلـسـطـيـنـيــن ،إض ــاف ــة إلـ ــى تــوسـيــع
االسـتـيـطــان وتـعــزيــزه ،ثــم وصــف «أبــو
مـ ـ ــازن» بـ ــ«الـ ـسـ ـف ــاح ال ـك ـب ـي ــر» .وج ــرى
املـسـتــوى الـخـطــابــي الـهـجــومــي ،طــوال
أمـ ــس ،بــال ـتــزامــن م ــع ت ـجــدد اع ـت ــداءات
املستوطنني على الفلسطينيني في مدن
الضفة بحماية من جيش العدو ،الذي
أغلق الحواجز التي تربط الـطــرق بني
القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة.

رئيس الحكومة اإلسرائيلية ،بنيامني
نتنياهو ،وصف العملية بأنها «صعبة
جدًا على إسرائيل ووحشية وصادمة»،
وأن ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا ن ـ ــاتـ ـ ـج ـ ــة مـ ـ ـ ــن «ال ـ ـت ـ ـحـ ــريـ ــض
الفلسطيني الوحشي والصمت املطبق
لرئيس السلطة» .وأض ــاف« :هــي دليل
إضافي على أن التحريض الفلسطيني
يــؤدي إلــى عمليات إرهابية وعمليات

الهجوم
إلى جانب
ّ
الخطابي تجددت
اعتداءات المستوطنين
بحماية الجيش

قتل .عباس ينشر األكاذيب حول نيات
إســرائـيــل املــزعــومــة فــي تغيير الوضع
الراهن في جبل الهيكل» ،في اشارة إلى
الحرم القدسي الشريف.
وف ـ ــي م ـس ـت ـهــل لـ ـق ــاء ن ـت ـن ـي ــاه ــو وزيـ ــر
الخارجية األميركي جون كيري ،أمس،
أكد أن «العملية االرهابية» لن تمر من
دون رد .وق ــال« :لقد عــززنــا الـقــوات في
ّ
وسنغير نــوع نشاطها فيها»،
املـيــدان
م ـهــددًا ب ــإج ــراءات انـتـقــامـيــة« :سنعثر
على هؤالء القتلة ونحاسبهم ،وقبل أي
شيء آخر سنقوم بأعمال حتى يفهموا
أنه ال طائل من اإلرهاب».
أم ــا وزي ــر األم ــن اإلســرائ ـي ـلــي ،موشيه
ي ـع ـل ــون ،ف ـق ــال إن الـعـمـلـيــة «إره ــاب ـي ــة
فتاكة» ،وهي «امتداد واضح للتحريض
ضد إسرائيل واإلسرائيليني» .وأضاف:
«قـ ـ ـ ــوات االم ـ ــن س ـت ــاح ــق ال ـق ـت ـلــة ول ــن
تتوقف إال حني تضع يدها عليهم».
وخالل زيارة تفقدية في مكان العملية،
ب ــرف ـق ــة رئـ ـي ــس أرك ـ ـ ــان ال ـج ـي ــش غ ــادي

أغلق جيش
العدو الطرق
بين القرى
والبلدات
الفلسطينية
في الضفة
(آي بي ايه)

